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Een voorspoedig 2018
Wij wensen u allen alle goeds toe voor 2018.
Ondanks het donkere weer, de stormen en de
griepgolf zijn wij maandag 8 januari met veel
plezier weer begonnen.
In alle groepen wordt al weer heel hard gewerkt
en worden deze maand de Cito toetsen
afgenomen. Het is voor kinderen belangrijk dat ze ’s morgens uitgerust aan de toetsen
kunnen beginnen. Een goede nachtrust en een goed ontbijt is dan ook ons advies. Dat geldt
natuurlijk voor alle schooldagen.
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Rapporten
Maandag 5 en dinsdag 6 februari worden de rapporten uitgereikt tijdens een
oudergesprek.
In deze rapporten zijn de vorderingen van uw kind en de Cito toetsen van januari verwerkt.
Een uitnodiging voor het oudergesprek ontvangt u binnenkort.
Sinds een paar jaar hebben wij ervoor gekozen om bij het eerste oudergesprek in oktober
nog geen puntenrapport te geven, maar vooral over het welbevinden van het kind in de
nieuwe groep in gesprek te gaan. Dit is een basis om tot leren en presteren te komen.
De periode start schooljaar t/m begin oktober is erg kort. Wij hebben dan nog te weinig
toets- gegevens om een betrouwbaar punt te kunnen geven.
Uiteraard kunt u altijd aan de leerkracht van uw kind(eren) vragen hoe het gaat op school.
Zijn er zorgen vanuit school, dan hoort u dit natuurlijk ook meteen van ons.
Wilt u de leerkracht wat uitgebreider spreken, maak dan een afspraak.

Ouderbijdrage
In september 2017 heeft u van de Ouderraad een brief ontvangen over de ouderbijdrage
voor dit schooljaar. Wij willen de ouders die deze ouderbijdrage nog niet betaald hebben
vragen om dit alsnog te doen.
Dank aan de vele ouders die al wel betaald hebben.
De Ouderraad zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan activiteiten voor de kinderen.
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Zaalvoetbal
In de kerstvakantie hebben 6 teams
meegedaan aan het zaalvoetbaltoernooi.
Iedereen heeft super goed hun best gedaan
en veel plezier gehad.
Er zijn zelfs prijzen gewonnen.
Dank aan alle coaches en supporters.

JIJ BENT JARIG
Januari
27

Hieronder een verslag, gemaakt door leerlingen van groep 3
Zaalvoetbaltoernooi groep 3
We gingen voetballen binnen in de zaal. We moesten
3 wedstrijdjes voetballen. Het was makkelijk om te
scoren. We kregen een flesje drinken en iets lekkers.
De papa’s waren goede coaches.
Aan het einde kregen we een beker, we hadden het
goed gedaan. De beker mocht ook mee naar huis, om
de beurt.
Het was superleuk, volgende keer doen we weer mee.
Polat, Ömer, Ayman, Danté, Mikâil

Carnaval
Vrijdagmorgen 9 februari vieren wij Carnaval op Basisschool Hubertus.
De kinderen mogen dan verkleed op school komen.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de Voorjaarsvakantie.
Maandagmorgen 26 februari verwachten wij iedereen weer terug.

Let op:
Je mag geen confetti, serpentines en spuitbussen meenemen.
Ook losse dingen zoals; zwaarden, geweren, toverstaffen etc. niet meenemen!!
Ieder jaar zijn er weer kinderen verdrietig als hun spulletjes kwijt zijn of kapot gaan.

Telefoons op school
Steeds meer kinderen hebben een telefoon bij zich op school. Deze hebben zij op school niet
nodig en ze mogen deze ook niet gebruiken. De telefoons zitten in jassen of tassen die op de
gang hangen, of leerkrachten wordt gevraagd op een telefoon te passen. Leerkrachten voelen
zich hier niet prettig bij. Het gaat om dure apparaten. School is niet verantwoordelijk voor
schade, diefstal of andere vervelende zaken die met een telefoon kunnen gebeuren.
Wij vragen u daarom telefoons van kinderen thuis te laten.
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De kinderen uit de groepen 1-2 mogen ’s morgens vanaf 08.20 uur door hun ouders naar het
lokaal gebracht worden. Om 08.30 uur mogen alleen kinderen nog naar binnen en blijven
ouders buiten.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en de Taalschool gaan om 08.25 uur met de leerkracht
naar binnen via de grote speelplaats.
In de gangen bij de groepen 1-2 zien wij steeds meer kinderen uit hogere groepen. Het is al
erg druk in die gangen. Het is de bedoeling dat alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en de
Taalschool via de grote speelplaats samen met hun eigen groep mee naar binnen gaan.

Walkie Talkie
Elke donderdagmiddag om 13.30 uur lopen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 en de
Taalschool 15 minuten lang rondjes rond de school. Super gezond, gezellig en even iets
anders dan zitten aan een tafel.
Komt u gerust eens kijken en de kinderen aanmoedigen.

Verandering gymrooster per 5 februari
Maandag 5 februari gaat het nieuwe gymrooster in voor de groepen 3 t/m 8.
De groepen 5A, 6A en 8 gymmen op maandag
Op woensdag zijn de groepen 6B en 7 aan de beurt.
Op vrijdag is er gymles voor de groepen 4A, 4B, 5B, 3A en 3B
Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) op deze dagen de gymspullen bij zich hebben?

Voorronde Tilburgse voorleeswedstrijd
Dinsdag 23 januari heeft onze
voorleeskampioen Rania uit groep 7
deelgenomen aan de voorronde van de
Tilburgse voorleeswedstrijd. Alle kinderen van
groep 7 waren erbij als supporter.
Rania moest het opnemen tegen de
voorleeskampioenen van bs. Wandelbos, bs
Jeanne D’ Arc en bs. Christoffel.
Rania heeft het super goed gedaan en is de
winnaar geworden van deze voorronde.
Proficiat Rania!!
Rania mag nu op woensdag 21 februari deel gaan nemen aan de Tilburgse finale.
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steeds in de rede

Binnenkomen van kinderen

Ik luister goed als een ander praat en val niet
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Kinderen moeten leren gezond te leven. Dit doen zij door veel te bewegen, gezond te eten,
water te drinken en voldoende nachtrust te krijgen. Ouders
en school kunnen hierbij helpen en stimuleren.
Wat doen wij als school:
 Wij adviseren een gezond tussendoortje mee geven
 Wij adviseren en stimuleren het drinken van water
 Wij adviseren een gezonde, voedzame lunch mee
te geven
 Wij laten kinderen veel buiten spelen
 Wij gaan met de kinderen naar de gymzaal, doen
geleid spel en de Walkie Talkie
 Wij organiseren buitenschoolse sportactiviteiten
 Wij doen mee aan schoolsporttoernooien
 Wij adviseren gezonde en kleine traktaties bij verjaardagen
 Kinderen krijgen schoolfruit en leren zo diverse soorten fruit proeven
Helpt u ook mee? Het is in het belang van uw kind(eren).

Ouderkamer
Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is vanaf 08.30 uur de ouderkamer open in de aula van de school.
Op dinsdagmorgen is er gelegenheid om tijdens het drinken van een kopje koffie of thee bij
praten of kennis te maken met andere ouders.
Op vrijdagmorgen staat er vaak een thema centraal. Een aankondiging van dit thema hangt altijd
bij de klasse deuren en bij de buitendeuren. Naima Boukou is als coördinator van de
ouderkamer aanwezig.
Vrijdag 26 januari is het thema ‘gezondheid’ en komt er iemand van de GGD op bezoek.
Vrijdag 2 februari is het thema ‘lezen’. Er worden boekenleggers gemaakt en er wordt
gesproken over lezen en voorlezen.
Heeft u de ouderkamer nog nooit bezocht? Kom eens een keer kijken.
Het is gezellig, leerzaam, u ontmoet andere ouders en hoort veel over diverse onderwerpen.
Heeft u de Ouderkamer nog nooit bezocht? Kom eens een keer kijken.
Spreekt u niet voldoende Nederlands? Dat is niet erg, ouders helpen elkaar en u leert meer
en/of beter Nederlands spreken.

School T-shirts
Wij missen een aantal gele school T-shirts.
Deze worden o.a. gebruikt bij het schoolreisje, sporttoernooien en andere activiteiten met de
school of groep buiten de deur.
Hebt u thuis nog een school T-shirt liggen? Geef dit dan aan de leerkracht van uw kind.
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Ik geef een ander een complimentje

Gezond leven, eten en drinken

